
  STANOVY
dobrovolného svazku obcí 

“Povodí Loučka”

HLAVA I.

Článek 1
Základní ustanovení

1. Dobrovolný svazek obcí “Povodí Loučka” /dále jen svazek/ byl založen zakladatelskou 
smlouvou ze dne 6.9.2000, a to v souladu s ust. § 49 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v 
platném znění, a § 20f a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, za 
účelem realizace výstavby kanalizačního systému odpadních vod.
2. Právní způsobilosti jako právnická osoba svazek nabývá dnem zápisu do registru vedeného u 
Okresního úřadu Šumperk.

 Článek II.
Název, sídlo, trvání a účel svazku

l.  Název svazku : Svazek obcí „Povodí Loučka„ 
2. Sídlem svazku je Leština, Družstevní č.p. 92, 789 71 Leština
3. Svazek se zakládá na dobu neurčitou.
4. Účel svazku: realizace výstavby kanalizačního systému odpadních vod 
5. Členová svazku jsou obce: Hrabišín se sídlem Hrabišín č.p. 65, 788 04 Hrabišín

 Dlouhomilov se sídlem Dlouhomilov č.p. 138, 789 76 
Dlouhomilov

 Brníčko se sídlem Brníčko č.p. 120, 789 75 Brníčko
 Lesnice se sídlem Lesnice č.p. 46, 789 01 Zábřeh
 Leština se sídlem Leština č.p. 92, 789 71 Leština

Článek III.
Předmět činnosti svazku

Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí Povodí Loučka  je v  souladu s  ust. § 50 odst. 1 
písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, spolupracovat při realizaci výstavby kanalizačního 
systému odpadních vod, tj. zejména:

a)      Výstavba splaškové kanalizace (dále jen „kanalizace“) v členských obcích svazku, 
         vyúsťující do společné ČOV  v k.ú. Leština
b)      Výstavba nových řadů kanalizace
c)      Vedení příslušné majetkové a jiné evidence

HLAVA II.

Článek I.
Orgány svazku

Orgány svazku jsou :



a)     Valná hromada 
b)   Shromáždění starostů
b)     Předseda
c)      Kontrolní komise

Článek II.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším  orgánem svazku.
2. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech svazku, pokud není vyžadováno souhlasu 
zastupitelstev všech členských obcí ( dále jen „zastupitelstva ) dle odst. 4 písm. b) tohoto článku.
3. Valná hromada se řídí při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami 
a rozhodnutími či doporučeními zastupitelstev obcí. Z jednání se pořizuje zápis, který obsahuje 
datum a místo konání, prezenční listinu, program, přijatá rozhodnutí, uvedení případného 
výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu, námitky členů. Každý člen  valné hromady  
má právo na jeden výtisk zápisu a usnesení z jednání. Zápis obsahuje dva podpisy, přičemž zápis  
podepisuje předseda a místopředseda svazku , případně jeden člen valné hromady.
/ Tyto dokumenty mohou být  zahrnuty jako součást informačního zpravodaje /. 
4. Do působnosti valné hromady patří záležitosti, o kterých rozhoduje samostatně a ty, k jejichž 
schválení je vyžadován souhlas zastupitelstev obcí :

a)      Do samostatné působnosti valné hromady patří zejména  :
   

-          Schvalovat Stanovy svazku a  jejich změny, které nabývají  účinnosti  jakmile
           dojde  ke shodě  všech členů, kteří podepsali zakladatelskou listinu. 
-          Schvalovat odstoupení členů valné hromady a členů kontrolní komise z funkce 
           na  nejbližším jednání          
          rozhodovat  o 
-          případných  odměnách zvoleným funkcionářům
-        přijímat nápravná opatření k  případným nedostatkům dle zprávy o 
           přezkoumání  hospodaření svazku
-          rozhodovat o spolupráci s jinými subjekty

                 -           roční účetní uzávěrce, mimořádné účetní uzávěrce, zprávě o 
            přezkoumání hospodaření svazku a návrhu závěrečného účtu svazku
-          hospodaření svazku v rámci navrženého  rozpočtu

            b)        se schválením  zastupitelstev obcí rozhodovat 
-          výši členských příspěvků a termínech jejich úhrady
-          postupu při získávání dotací a subvencí
-          návrhu rozpočtu svazku a rozpočtových opatření    
-         nakládání  s majetkem svazku    
-         rozhodovat o zrušení svazku a způsobu vypořádání likvidačního zůstatku 
            svazku,
-           rozhodovat o uzavírání smluv, jejichž výše plnění přesáhne částku 
            1.000.000,- Kč 
-         rozhodovat o plnění jiných  úkolů zadaných zastupitelstvy obcí

5. Valná hromada má 10 členů, přičemž své  2 zástupce  jmenují zastupitelstva jednotlivých obcí. 
Jmenování zástupců všech obcí ve valné hromadě je výhradním právem zastupitelstev obcí a 



zastupitelstvo  jiné obce nemá právo s tímto jmenováním nesouhlasit. O odvolání člena valné 
hromady rozhoduje zastupitelstvo obce, které jej jmenovalo.
6. V čele valné hromady stojí předseda svazku, kterého v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu 
zastupuje místopředseda.
7. Valná hromada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu svazku, přičemž každý musí být 
z jiné obce. Zvolení předsedu a místopředsedu platí i pro výkonný orgán Shromáždění starostů.
Valná Hromada  má pravomoc odvolat předsedu a místopředsedu svazku.
8. Člen valné hromady nesmí být současně členem kontrolní komise , ani účetní svazku.
9. Funkční období valné hromady se shoduje s funkčním obdobím zastupitelstev členských obcí, 
neskončí však dříve, než jsou zastupitelstvy obcí jmenováni noví členové. Opětovná volba člena 
valné hromady je možná.
10. Člen valné hromady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 
předsedovi nebo místopředsedovi svazku.
11. Klesne-li počet členů valné hromady během funkčního období, zvolí zastupitelstvo příslušné 
obce na svém nejbližším zasedání nového člena valné hromady, a to na základě výzvy předsedy 
svazku.
12.Valná hromada zasedá dle potřeby, jeho zasedání svolává a řídí předseda svazku, v jeho 
nepřítomnosti místopředseda.
13Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Není-
li valná hromada schopná se usnášet, bude do 14 dnů svoláno nové jednání.  
14.Valná hromada rozhoduje většinou hlasů všech členů valné hromady, tj. pro schválení či 
odmítnutí návrhu musí hlasovat minimálně 6 členů valné hromady.
15. Jednání valné hromady jsou veřejná. 

Článek III.
Shromáždění starostů

1. Shromáždění starostů (dále jen „Shromáždění“) je nejvyšším výkonným orgánem svazku, 
který řídí a zabezpečuje činnost svazku.
2. Členy shromáždění jsou starostové jednotlivých obcí svazku. Na jednání může starostu 
zastoupit jím písemně pověřený člen zastupitelstva příslušné obce, kterému přísluší taktéž
hlasovací právo.
3. Shromáždění rozhoduje o všech záležitostech svazku, pokud není vyžadován souhlas 
zastupitelstev všech členských obcí (dále jen „zastupitelstva).
4. Shromáždění se řídí při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, 
jednacím řádem  a rozhodnutími či doporučeními zastupitelstev jednotlivých obcí svazku. 
5. Z jednání se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání, prezenční listinu, program, 
přijatá rozhodnutí, uvedení případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu, 
námitky členů. Každý člen Shromáždění má právo na jeden výtisk zápisu a usnesení z jednání.
Zápis obsahuje dva podpisy, přičemž zápis podepisuje předseda svazku (případně 
místopředseda), a jeden člen Shromáždění.
/ Tyto dokumenty mohou být zahrnuty jako součást informačního zpravodaje nebo vyvěšeny na 
úředních deskách členů svazku /. 



6. Jednání Shromáždění jsou neveřejná. 
Do působnosti Shromáždění starostů  patří  zejména:

-   Řídit činnost svazku
-   Zajišťovat  vedení předepsané evidence a účetnictví

                  -   Zřizovat a rušit pracovní místa ve svazku
                 -   Jmenovat a odvolávat účetního svazku a stanovovat jeho odměnu

-   Rozhoduje o přípravě  k realizaci investic 
-   Navrhuje   a zajišťuje  zpracování zpráv  o činnosti hospodaření , rozpočtu 
     svazku a předkládá je ke schválení valné hromadě

       připravovat  návrhy pro valnou hromadu k :   
                      rozhodování o vkladu majetku obcí do majetku svazku,členských příspěvcích, 

    rozhodování o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky,dotace, subvence, odměnách
    rozhodování o zrušení svazku a způsobu vypořádání likvidačního zůstatku svazku,
    rozhodování o uzavírání smluv, jejichž výše plnění přesáhne částku 1.000.000,-Kč,
    rozpočtu svazku a rozpočtových opatření, 
    rozhodování o použití zisku a způsobu úhrady ztrát svazku vzniklých jeho
    hospodařením, nakládání s majetkem, 
    přípravu organizační  struktury dalšího provozování kanalizačního systému 

odpadních vod po dokončení  jeho výstavby  
   rozhodování o spolupráci s jinými subjekty
-    Informovat veřejnost o činnosti svazku
-    Plnit  úkoly zadané zastupitelstvy obcí a z podnětu valné hromady
-    Sestavovat návrh rozpočtu svazku a rozpočtových opatření
-    Připravovat podklady pro rozhodování zastupitelstev obcí
-    Předkládat průběžně zastupitelstvům obcí zprávy o činnosti svazku a o stavu 
     jeho majetku

7. Shromáždění starostů má 5 členů.
8. Klesne-li počet členů Shromáždění pod stanovený počet, zvolí zastupitelstvo příslušné obce na 
svém nejbližším zasedání nového člena Shromáždění, který bude danou obec zastupovat do doby, 
než bude zvolen nový starosta obce.
9. Člen Shromáždění nesmí být současně členem kontrolní komise nebo účetním či 
zaměstnancem svazku.
10. Shromáždění zasedá dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Jeho zasedání svolává a řídí 
předseda svazku, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
11. Shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni všichni jeho členové. Není-li Shromáždění 
schopné se usnášet, bude do 14 dnů svoláno nové jednání.
12. Shromáždění rozhoduje a přijímá usnesení 3/5 většinou hlasů svých členů, přičemž každý 
člen má jeden hlas.  

Článek IV.
Předseda svazku

1. Předseda je statutárním zástupcem svazku.
2. Předseda je oprávněn jednat jménem svazku navenek a činit právní úkoly při zajišťování řízení 
a činnosti svazku.



3. Předseda je za svou činnost odpovědný  valné hromadě  a shromáždění.
4. Předseda svolává Shromáždění starostů a valnou hromadu dle potřeb, nejméně však 4x ročně, a 
požádají-li písemně o svolání Shromáždění nebo valné hromady alespoň 3 členové Shromáždění, 
nebo 6 členů valné hromady je předseda povinen svolat mimořádné zasedání Shromáždění nebo 
valné hromady, a to v termínu do 30 dnů od doručení písemné žádosti podepsané minimálně 
třemi členy Shromáždění nebo  šesti členy valné hromady.
5. Funkční období předsedy je shodné s funkčním obdobím valné hromady a Shromáždění, 
neskončí však dříve, než je zvoleno nové Shromáždění a nový předseda.
6. Předseda se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, 
rozhodnutími valné hromady  a  Shromáždění starostů.
7. Předseda je povinen poskytovat kontrolní komisy všechny informace a podklady pro plnění 
jejich úkolů.
8. Předseda je oprávněn přijímat oznámení o odstoupení či odvolání z funkce členů valné 
hromady, shromáždění  a členů kontrolní komise.
8. Předseda může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě, 
nebo shromáždění . V takovém případě  končí výkon funkce předsedy dnem, kdy jeho odstoupení 
projednala valná hromada.
9. Podepisováním za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis 
s uvedením svého jména a funkce. V případě uzavírání smluv, tyto smlouvy podepisuje předseda 
a u smluv nad 100.000,- Kč s ním i místopředseda nebo jiný člen shromáždění  z další obce. Oba 
ke svým podpisům uvedou svá jména a funkce ve svazku. 
10. Předseda svazku schvaluje rozpočtová opatření do výše 100 000,-Kč, která projedná a nechá 
schválit na nejbližším zasedání Shromáždění svazku. 
11. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu v celém rozsahu oprávnění místopředseda.

Článek V.
Kontrolní  komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem svazku.
2.  Kontrolní komise se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito 
stanovami a případně doporučeními zastupitelstev.
3. Kontrolní komisy přísluší zejména:

a)      Kontrolovat dodržování obecně platných právních předpisů ve svazku a těchto stanov.
b)      Kontrolovat dodržování a plnění rozhodnutí zastupitelstev a Shromáždění.
c)      Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu.
d)      Kontrolovat hospodaření svazku.
e)      Přezkoumávat roční nebo mimořádnou účetní závěrku a podávat zprávu Shromáždění.
f)       Předkládat Shromáždění svá vyjádření, doporučení a návrhy na rozhodnutí.
g)      Nahlížet do evidence, účetnictví a ostatních dokladů svazku.
h)      Jiné povinnosti, které ji uloží zastupitelstva členských obcí, případně Shromáždění 
         starostů.

4. Kontrolní komise má 5 členů, přičemž každá obec jmenuje jednoho člena. O odvolání člena 
kontrolní komise rozhoduje zastupitelstvo obce, které jej jmenovalo.
5. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání.
6. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem Shromáždění ani účetním svazku.
7. Funkční období členů kontrolní komise se shoduje s funkčním období zastupitelstev členských 



obcí, neskončí však dříve, než jsou zastupitelstvy obcí jmenováni jeho noví členové. Opětovná 
volba člena  kontrolní komise je možná. 
8. Člen kontrolní komise může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 
předsedovi nebo místopředsedovi svazku.
9. Klesne-li počet  členů kontrolní komise během funkčního období, zvolí příslušné zastupitelstvo  
obce na svém nejbližším jednání nového člena, a to na základě výzvy předsedy svazku.
10. Kontrolní komise zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Z jednání kontrolní 
komise je vždy pořízen zápis 
11. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční  většina jejich členů. Není-
li kontrolní komise schopná se usnášet, bude do 14 dnů svoláno nové zasedání.
12. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů členů přítomných na jednání. Každý člen má 1 
hlas.
13. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost zastupitelstvům jednotlivých obcí, a průběžně jim 
podává zprávu o své činnosti.
14. Předseda kontrolní komise je oprávněn zúčastnit se jednání Shromáždění starostů s hlasem 
poradním.

HLAVA III.

Článek I.
Hospodaření svazku 

1. Činnost svazku je financována z prostředků, které tvoří :
a) příspěvky členů svazku 
b)  investiční a neinvestiční přijaté dotace
c)  přijaté úvěry a půjčky
d)  přijaté dary, které se stávají majetkem svazku
e)  finanční prostředky získané vlastní činností svazku
f)  ostatní příjmy

2. Každý člen svazku je povinen uhradit členské příspěvky ve výši a v termínu dle rozhodnutí 
Shromáždění. Poskytnutí členského příspěvku podléhá schválení zastupitelstva té členské obce, 
které se příspěvek týká. Členské příspěvky se hradí bezhotovostním převodem na účet svazku, 
pokud Shromáždění nerozhodne jinak
3. V případě prodlení s úhradou členského příspěvku je člen svazku povinen zaplatit úrok 
z prodlení ve výši 10 % p. a. z dlužné částky za každý den prodlení, pokud Shromáždění 
nerozhodne o prominutí úhrady úroku z prodlení.
4. Financování jednotlivých dílčích akcí bude řešeno samostatnými smlouvami o finanční 
spoluúčasti obcí.
5. Členské obce mají povinnost vložit ze svého majetku do majetku svazku veškerý majetek 
sloužící k odvádění a čistění splaškových vod. Vklad majetku členské obce bude  zaevidován a 
zaúčtován na základě předávacího protokolu nebo Smlouvy o vkladu majetku do svazku, a to 
nejpozději do 30 dnů u věcí movitých a finančních prostředků a do 60 dnů od právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. 
6. Svazek dále hospodaří s majetkem, který získal vlastní činností, případně pronájmem.
7. Svazek hospodaří podle schváleného rozpočtu
8. Evidence a účetnictví jsou vedeny podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Po 
skončení účetního období je předseda svazku povinen zabezpečit sestavení účetní závěrky, kterou 



předloží k projednání Shromáždění a kontrolní komisi. Dále zajistí přezkoumání hospodaření 
svazku auditorem.
9. Za hospodaření svazku odpovídá Shromáždění starostů.

HLAVA IV.
ČLENSTVÍ VE SVAZKU

Článek I.
Vznik a zánik členství

1. Členy svazku jsou jeho zakladatelé na základě podpisu zakladatelské smlouvy, nebo dodatku o 
přistoupení k podmínkám zakladatelské smlouvy starostou obce.
2. Členství ve svazku nijak neomezuje právo členů svazku vstupovat do jiných svazků či 
právnických osob podle zvláštních zákonů.
3. Vznik a zánik členství /vstup a vystoupení/ vždy schvaluje zastupitelstvo  příslušné obce.
4. Podpisem zakladatelské smlouvy nebo přistoupením k podmínkám zakladatelské smlouvy 
formou dodatku, se obec zavazuje,  že se bude účinně a trvale podílet na realizaci účelu a cíle k 
jehož dosažení byl svazek založen. 
5. Obec, která vstupuje do již založeného - existujícího svazku, musí v  písemném dodatku  
potvrdit, že souhlasí s podmínkami zakladatelské smlouvy a stanovami svazku a zavázat se 
uhradit poměrnou část nákladů již vynaložených členy svazku na realizaci cíle a účelu uvedeného 
v článku 2. odst. 4. těchto stanov. Vstup obce do svazku a výši poměrné části podílu přistupující 
obce schvaluje Shromáždění nadpoloviční většinou hlasů všech členů svazku.
6. Členství ve svazku zaniká : 
 a) písemnou výpovědí, a to dnem 31.12. příslušného kalendářního roku od doručení písemného 
    oznámení o ukončení členství ze strany člena Shromáždění svazku, doloženého rozhodnutím 
    zastupitelstva obce o ukončení členství ve svazku, které se doručuje nejpozději do 30.6. 
    kalendářního roku
b) dnem zániku člena svazku včetně jejich sloučení, připojení, oddělení
c) vyloučením ze svazku na základě vážných důvodů (porušením ustanovení stanov, neplnění   
příspěvkové povinnosti apod.), a to pouze rozhodnutím ostatních členů Shromáždění po 
předchozím schválení zastupitelstev. Zánik členství nastává dnem rozhodnutí Shromáždění o 
vyloučení člena svazku.
7. Odstupující nebo vyloučený člen má nárok na vypořádání vloženého majetku :

-  Vrácení poměrné části členského vkladu za aktuální kalendářní rok, ve kterém člen 
    svazku  vystupuje.
- Vrácení majetku, který do svazku vložil, vyjma vloženého  majetku jehož vrácením by 
   došlo k neprovozuschopnosti kanalizační sítě popř. její části. Finanční náhrada náleží 
   vystupující obci jen za zařízení , které již bylo vloženo do majetku svazku při vstupu 
   obce, nebo v době jejího členství.
- Vypořádání majetku vybudovaného svazkem v době členství obce ve svazku. Na 
   vypořádání ostatního majetku pořízeného nebo vytvořeného za jeho členství ve svazku 
   nemá nárok.

8. Pokud odstoupením nebo vyloučením některé obce ze svazku vznikne ostatním obcím svazku 
škoda, je odstupující, příp. vyloučená obec povinna vzniklé škody a škody vyplývající 
z předmětu činnosti svazku ostatním členům svazku v celém rozsahu uhradit.
9. V případě ukončení členství jedné z obcí, je tato obec povinna nabídnout svá práva 



k vrácenému majetku přednostně ostatním členům svazku.
10. Pro případ zániku svazku bude každé členské obci vrácen  jejich majetek, který do svazku 
vložily a který prokazatelně financovaly  podle výše  podílu na jejich území, včetně finančního 
podílu na intenzifikaci ČOV v Leštině, to vše podle hodnoty stanovené znaleckým  posudkem  v 
době vypořádání.
11. Vystoupení členské obce ze svazku, lze uskutečnit jen za předpokladu  vzájemného 
vypořádání všech dluhů vůči svazku vyplývajících  z Dohody o spolufinancování stavby 
kanalizace v členských obcích a intenzifikace ČOV v Leštině a uhrazení smluvně ujednaného 
vlastního podílu, včetně podílu získané dotace na vybudování kanalizační sítě na  území dané 
obce a podílu na intenzifikaci ČOV v Leštině.

Článek II.
Práva a povinnosti členů svazku

1. Členové svazku mají právo :
a) navrhovat do orgánů svazku své zástupce
b) dávat podněty  orgánům svazku  související s jeho činností    

2. Členové svazku mají povinnost :
a)  přispívat svojí činností k uskutečňování předmětu činnosti svazku
b)  aktivně se podílet na práci svazku
c)  nepoškozovat a chránit dobré jméno svazku

                  d)   platit členské příspěvky po celou dobu členství ve svazku pro úhradu  nákladů 
                        spojených s administrativní a jinou činností svazku
                       / mimo vlastní  investice /, které nebudou pokryty  z jiných zdrojů, přičemž
                        každá členská obec je povinna  uhradit 1/5 takto  vzniklých nákladů/.

    (Příspěvek je stanoven nejméně ve výši 50,- Kč na obyvatele, který se pro 
následující 
     období bude upravovat  dle inflace, pokud tato přesáhne 3% navýšení 
v následujícím 
      roce.)

HLAVA V.
Čl. I.

Zánik a likvidace svazku

1. O zrušení svazku rozhoduje valná hromada na základě  návrhu Shromáždění starostů a 
souhlasného stanoviska zastupitelstev všech členských obcí svazku.
2. V případě zrušení svazku jmenuje Shromáždění likvidátora k provedení likvidace, kdy 
likvidace se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů (§ 20j občanského zákoníku).  
3. O způsobu vypořádání (likvidačního zůstatku či ztráty) rozhoduje Shromáždění a 
zastupitelstva obcí, kdy  se v prvé řadě vypořádají závazky vůči státu a dále dluhy věřitelů v 
poměru podílu obcí na těchto dluzích



HLAVA VI.

Čl. I.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dne ……………………
2. Tyto stanovy jsou veřejně přístupné k nahlédnutí každému zájemci v sídle sdružení.
3. Tyto stanovy jsou vyhotoveny ve 4 originálech a byly schváleny na Shromáždění Svazku obcí 
Povodí Loučka dne................

      -          Zastupitelstvem obce ……………..   dne : ………………………
-          Zastupitelstvem obce  ……………..  dne :……………………….
-          Zastupitelstvem obce   …………….. dne :………………………..

      -          Zastupitelstvem obce  ……………..  dne :………………………..
      -          Zastupitelstvem obce ……………..   dne :………………………..

V Leštině dne ......................




